Kisgyerekek kérik szüleiktől...
1. Ne kényeztess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem, amit kérek, csupán
kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki Tőled.
2. Légy velem határozott. Ez azért fontos nekem, mert ezáltal érzem magam biztonságban.
3. Ne engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel. Te vagy az egyetlen, aki ezekre még
idejekorán figyelmeztethet.
4. Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lennék, mint amilyen valójában vagyok. Ezzel
csak azt éred el, hogy ostoba módon ,,nagy''-ként próbálok viselkedni.
5. Ne javíts ki mások előtt. Sokkal többet érsz el, ha kettesben, csendesen megmagyarázod,
hogy miben hibáztam.
6. Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök lennének. A kettő összekeverése megzavarja bennem
az értékek megtanulását.
7. Ne védj meg cselekedeteim következményeitől. Néha szükségem van arra, hogy - a
fájdalmak árán - magam tapasztaljam meg a következményeket.
8. Ne vedd rossz néven, ha azt mondom: "nem szeretlek". Legtöbbször nem Te vagy az, akit
nem szeretek, hanem azt a hatalmat, ami megakadályoz, hogy kedvem szerint cselekedjek.
9. Ne törődj sokat apró egészségi panaszaimmal. Néha csak azt szeretném elérni, hogy
figyeljenek rám.
10.
Ne korholj állandóan. Ha folyton zsörtölődsz, csak úgy tudok védekezni,
hogy süketnek tettetem magam.
11.
Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan kifejezni magam. Ezért
tűnik úgy néha, mintha nem lennék "becsületes".
12.
Ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok Hozzád. Ha nem válaszolsz, egy idő után
azt veszed majd észre, hogy abbahagyom a kérdezést, és máshol keresek választ a kérdéseimre.
13.
Légy következetes. Ha nem vagy az, zavartnak érzem magam és nem tudok
többé bízni Benned.
14.
Ne mondd nekem, hogy a félelmeim butaságok. Nagyon is valósak ezek a
félelmek, és csak úgy tudsz segíteni nekem, ha megpróbálsz megérteni.
15.
Sose tégy úgy, mintha tökéletes és tévedhetetlen lennél. Túlságosan nagy lesz
a csalódásom, amikor rájövök, hogy egyik sem vagy.
16.
Ne gondold, hogy elveszíted a tekintélyed, ha bocsánatot kérsz tőlem.
Becsületes bocsánatkérés meleg érzéseket ébreszt bennem irántad.
17.
Ne felejtsd el, hogy szeretek kísérletezni. Kérlek, nyugodj bele a
próbálkozásaimba, nem tudok meglenni ezek nélkül.
18.
Ne felejtsd el, hogy milyen gyorsan felnövök. Biztos nehéz Neked velem
lépést tartani, de kérlek, legalább próbáld meg.
19.
Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és megértés nélkül, talán nem
is kell ezt Neked hangoztatnom. Vagy mégis?
20.
Kérlek, tartsd magad jó kondícióban és légy egészséges. Szükségem van Rád.

Hogyan rontsd el gyermeked jövőjét?
1. Kezdd el idejében gyermeked minden igényét teljesíteni! Így egyre inkább elhiszi, hogy a
világ köteles őt kiszolgálni.
2. Ha trágár szavakat beszél, ne vedd észre! Valahogy le kell vezetnie indulatait.
3. Kíméld meg minden lelki neveléstől! Ezzel várj addig, amíg felnőtt nem lesz. Akkor aztán
majd maga dönthet.
4. Kíméld meg az erőlködéstől! Majd felnőtt korában törjön össze, amikor már kivédhetetlen
problémákkal találkozik szembe.
5. Kerüld a "rossz" szót vele szemben! Ez komplexusokat ébreszt benne. Ha majd aztán
disznóságai miatt szembe kerül a környezetével, meg lesz arról győződve, hogy a társadalom
üldözi őt.
6. Szépen rakj rendbe, boronálj el mindent a gyermeked után: szétszórt szobát, konfliktust a
tanárokkal, rossz jegyet, beírást, hiszen neki nyugalomra, megértésre van szüksége ahhoz, hogy
fölkészüljön az életre, vagy az általad elképzelt egyetemre! Így majd megszokja, hogy a
felelősséget mindig valaki más cipeli.
7. Hadd olvasson el mindent, amit adnak neki, vagy ami a keze ügyébe kerül! Csak hadd
gyönyörködjék lelke és szeme a ponyvában, pornóban. De ügyelj arra, hogy steril legyen az
evőeszköz és ragyogó a kristálypohár! Hisz annyiféle fertőzés van manapság.
8. Veszekedj feleségeddel/férjeddel mennél többet a gyermeked előtt! Így nem éri váratlanul a
család felbomlása. Sőt, rájön arra, hogy egy feleség csak 10-20 évig használható.
9. Adj annyi zsebpénzt a gyermekednek, amennyit kíván! Hadd szokjon hozzá, hogy boldog
életet csak megfelelő mennyiségű pénzzel lehet élni.
10.
Ha a tanáraival vagy az elöljáróival összetűzésbe kerül, mindenképp állj az ő
oldalára! Azok ugyanis előítélettel vannak gyermekeddel szemben. Így legalább rájön, hogy
nincs egységes norma, erkölcs, tekintély. Ezeket magunk szabjuk meg.
11.
Taníts neki mást, mutass neki más példát, mint amit ott mutatnak, ahová
magad küldted! Tökéletes erkölcsi skizofrén lesz belőle.
12.
Próbáld meg minden kívánságát kielégíteni! Egy idő múlva már ezt maga
intézi el, ha kell, bármi áron.
13.
Ne vele töltsd az idődet, hanem keress mennél többet, hogy boldogabb életet
élhessen, mint amit te éltél! Talál majd ő jobb társaságot a családodnál.
14.
Tanítsd meg helyezkedni! Az életben erre nagy szüksége lesz.
15.
Ha majd valóságos konfliktusba kerül, mentegesd magad: "Sohasem bírtam
vele!"
16.
Készülj föl a gondokkal teli életre, mert ez biztosan bekövetkezik!
(Larry Christenson nyomán)

Szögek tanmese
Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete volt. Az apja adott neki egy zacskó
szöget, hogy mindannyiszor, amikor elveszti a türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön
be egy szöget az udvar végében lévő kerítésbe. Az első napon 37 szöget ütött a fiú a
kerítésbe. Az elkövetkezendő hetek során megtanult uralkodni magán, és a kerítésbe
beütött szögek száma napról napra csökkent: felfedezte, hogy sokkal könnyebb
uralkodni magán, mint a szögeket beütni a kerítésbe. Végül elérkezett a nap, amikor a
fiú egyetlen szöget sem ütött a kerítés fájába. Ekkor megkereste az apját, és elmesélte
neki, hogy egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie.
Ekkor az apja azt mondta neki, hogy minden nap, amikor megőrzi a nyugalmát, és nem
kerül veszekedésbe senkivel sem, húzzon, ki egy szöget a kerítésből. A napok teltek,
amikor egy nap a fiú közölte az apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben.
Az apa elkísérte fiát a kerítéshez, és így szólt: „Édes fiam, te igen becsületre méltóan
viselkedtél, de nézd csak meg mennyi lyuk van ezen a kerítésen. Ez már sosem lesz
olyan, mint azelőtt. Amikor összeveszel valakivel, és amikor gonosz dolgot mondasz
neki, ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen. Belemárthatsz egy
kést egy emberbe, majd kihúzhatod azt, de a seb örökre ott marad. Mindegy hányszor
kérsz bocsánatot, a sérülés ott marad. A szavakkal okozott seb olyan, mint egy fizikai
seb.
A barátok nagyon ritka ékszerek, megnevettetnek, bátorítanak. Ők mindig készek téged
meghallgatni mindannyiszor, amikor neked arra szükséged van, támogatnak, kitárják
előtted a szívüket. Mutasd meg barátaidnak, mennyire is szereted őket!!!

A gyermeknevelés tíz parancsolata

1. Adj gyermekednek folyamatos, állandó, személyes gondoskodást! Ez éppen olyan
fontos, mint az élelem!
2. Adj nagylelkűen gyermekeidnek idődből és megértésedből!
Játssz velük, olvass nekik többet, mint amennyit általában a családban szoktak!
3. Gondoskodj állandóan újabb és újabb tapasztalatokról, és mesélj hozzá, beszélgess
vele sokat! Így születésétől gondoskodj állandóan újabb és újabb tapasztalatokról, és
mesélj hozzá, beszélgess vele sokat! Így születésétől kezdve részesítheted az anyanyelv
változatos fordulataiban.
4. Bíztasd, hogy sokféle módon játsszék egyedül és más gyerekekkel is, kutasson,
fedezzen fel, konstruáljon, utánozzon és alkosson!
5. Többször és többet dicsérd az erőfeszítéseit, mint a teljesítményét!
6. Egyre fokozódó mértékben kívánj gyermekeidtől felelősségtudatot! Teremts olyan
körülményeket, hogy a feladatok teljesítéséhez minden erejét össze kelljen szednie,
összes képességeit latba kelljen vetnie!
7. Emlékezz rá, hogy minden gyermek sajátos tulajdonságokkal rendelkező egyszeri,
egyedi személyiség. Így az, ami kedvező az egyiknek, nem biztos, hogy jó a másiknak.
8. Műveld magad annyira, hogy észrevehesd gyermekeidben a temperamentumának és
életkorának megfelelő vonásokat, és az azoktól eltérő jelenségeket!
9. Sose fenyegesd gyermekeidet azzal, hogy nem fogod szeretni, vagy túladsz rajta!
Elítélheted viselkedését, de sose érezze úgy, hogy őt ítéled el!
10. Gyermeked nem kérte, hogy megszülethessék, ez a Te akaratod volt. Csak a vele
való mindennapos törődés, jó érzelmi kapcsolat hozza létre nála a szülő iránti hálás
szeretetet.

